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Aviso de Pregão Eletrônico
Nº 019/2020

Proc. Nº 013575/2020
O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que fará 
realizar Licitação, sob a modalidade “Pregão Eletrônico, tipo menor preço global”, de 
acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio de Sistema 
Eletrônico, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de publicação de atos administrativos, avisos de licitação e outras 
matérias de interesse do Município de Afonso Cláudio/ES, no caderno de 
classificados ou noticiários, em jornal de grande circulação diária no âmbito 
estadual, conforme condições e especificações constantes do Edital e Anexos, que estão 
disponíveis no site: www.licitacoes-e.com.br
- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico a partir de 30/09/2020 às 08:00 
horas,
- Abertura das propostas: 02/10/2020 às 08:00 horas,
- Início da Sessão de Disputa: 02/10/2020 às 08:30 horas.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  t e l .  ( 2 7 )  3 7 3 5 . 4 0 0 5  o u  e - m a i l : 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 18 de setembro de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira
Pregoeira

DESENVOLVIMENTO
Estado tem menor tempo de espera para abertura de novas 

empresas

De acordo com os dados da Rede Nacional para a Simplificação do Registro 

e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim), o Espírito Santo é o 

estado com menor tempo de espera para abertura de novas empresas do 

Sudeste. No último mês de agosto o tempo médio para abertura de novos 

negócios foi cerca de 1 dia e 23 horas, já no mês de janeiro o tempo médio 

foi cerca de 3 dias e 10 horas.

O Espírito Santo está entre os seis estados e o Distrito Federal que 

registraram, até agosto, o menor tempo para a abertura de novos 

empreendimentos. O levantamento mostra ainda que 5.470 empresas 

foram abertas no Estado entre os meses de janeiro e agosto, sendo que o 

mês de agosto registrou o maior número de solicitações, com 1.356 novos 

empreendimentos.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, a 

diminuição do tempo médio para a
abertura de novas empresas no Estado reflete as iniciativas do Governo do 

Estado para a desburocratização de processos e melhoria do ambiente de 

negócios capixaba.

O subsecretário de Estado de Integração e Desenvolvimento Regional da 

Sedes, Paulo Menegueli, ressalta que a adesão dos municípios à plataforma 

do Simplifica-ES contribui para a melhoria dos resultados. “É fundamental 

que os municípios capixabas acessem a plataforma do Simplifica-ES. Desta 

forma, a abertura de novas empresas se tornará mais ágil no Estado.”
O Programa Estadual de Desburocratização do Ambiente de Negócios 

(Simplifica-ES) facilita e agiliza o atendimento aos empreendedores, 

reduzindo o tempo de abertura de novos negócios em território capixaba. 

Desta forma, o Estado trabalha para a desburocratização de processos e o 

aprimoramento do ambiente de negócios, visando o desenvolvimento da 

economia capixaba, tornando-a cada vez mais competitiva, dinâmica e 

diversificada.

Pelo Simplifica-ES, o empreendedor consegue acesso ao número de 

registro, emitido pela Junta Comercial; ao CNPJ, de responsabilidade da 

Receita Federal; à inscrição estadual, concedida pela Secretaria da 

Fazenda (Sefaz); à certidão do Corpo de Bombeiros; à inscrição municipal, 

ao alvará provisório, ao alvará sanitário e à licença ambiental e ao alvará de 

funcionamento, cuja responsabilidade é dos municípios; ao alvará 

sanitário, da Vigilância Sanitária Estadual; e à licença ambiental, emitida 

pelo Iema.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (18-09-2020) - Disponível 

em www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 005/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 004/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 005/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 004/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 18 de setembro de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

 

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 007/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 007/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 002/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 18 de setembro de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

ESESP
Divulgada programação de cursos EAD 

do mês de outubro

A Escola de Serviço Público do Espírito Santo 
(Esesp) disponibilizou, na última quarta-
feira (16), a programação de cursos de 
Ensino a Distância (EAD) do mês de outubro. 
As inscrições têm início na segunda-feira 
(21) ,  pe lo  s i te  Ead Esesp.  Foram 
d i s p o n i b i l i z a d o s  o s  c u r s o s  d e 
Gerenciamento de Contratos, Elaboração de 
Termo de Referência, Fiscalização de 
Contratos, Redação Oficial, Gestão de 
Convênios e Ética e Serviço Público. Com um 
total de 1,5 mil vagas ofertadas, a 
programação ainda contempla os cursos em 
parceria com a Escola de Governo de Santa 
Catarina (ENA). Sendo eles: Noções de 
Liderança, Orçamento e Planejamento 
Público, Noções de Direito Administrativo II 
e Gestão de Projetos. Confira os cursos e 
datas: https://bit.ly/3iG23Xd 
INSCRIÇÕES:
Os servidores estaduais e trabalhadores de 
empresas de economia mista que almejam 
realizar os cursos podem procurar o setor de 
Recursos Humanos (RH) do órgão, 
demonstrando o interesse na capacitação. 
Para os profissionais de prefeituras e 
membros de órgãos parceiros que têm 
Termo de Cooperação firmado com a Escola 
de Governo, basta preencher a ficha de pré-
inscrição no site ead.es.gov.br e enviá-la por 
e-mail para inscricao@esesp.es.gov.br.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito 
Santo (18-09-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

EXTRATO DE EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO N° 005/2020

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2019
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA - ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO no uso de suas 
atribuições legais torna público que se 
encontra disponível no site do Município 
de João Neiva (www.joaoneiva.es.gov.br) 
e no Diário Oficial dos Municípios, a 
Convocação nº 005/2020 dos candidatos 
aprovados e classificados no Concurso 
Público – Edital n° 001/2019 convocados 
para posse, nos locais e datas lá 
discriminados.
João Neiva/ES, 18 de setembro de 2020.

OTÁVIO ABREU XAVIER
Prefeito Municipal

 

SECONT
Covid-19: Ouvidoria-Geral vai 

receber denúncias sobre 
informações falsas

Com as informações em mãos, a 
Vigilância Sanitária dará início ao 
processo administrativo para apuração 
da infração. Os responsáveis pela 
divulgação de informações falsas 
poderão ser multados com valores entre 
20 a 200 Valores de Referência do 
Tesouro Estadual (VRTEs). A Secont 
poderá deixar de enviar as denúncias à 
Vigilância Sanitária se não existirem 
elementos indicativos da falsidade da 
notícia e se não conseguir identificar o 
possível infrator. A Ouvidoria-Geral vai 
receber denúncias referentes à 
divulgação de notícias falsas sobre a 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-
19). A atribuição foi instituída por meio 
do Decreto nº 4731-R, publicado quinta 
(17), no Diário Oficial do Estado. O 
decreto regulamenta a Lei nº 11.135, 
que estabelece multa para quem 
divulgar informações falsas sobre 
epidemias, endemias e pandemias no 
Estado.

DENÚNCIAS - As denúncias poderão ser 
apresentadas por qualquer cidadão nos 
canais de atendimento da Ouvidoria-
G e r a l :  p e l o  s i t e 
www.ouvidoria.es.gov.br, pelo e-mail 
ouvidoria@es.gov.br e pelo telefone 
0800 022 11 17. A manifestação deverá 
ser direcionada à Secretaria de Controle 
e Transparência (Secont) e deverá ser 
respondida dentro do prazo de 30 dias, 
prorrogáveis por igual período. A Secont 
efetuará a análise preliminar das 
denúncias, a fim de identificar os 
infratores e apurar se a notícia 
apresenta elementos aparentes de 
falsidade. Em seguida, encaminhará os 
dados colhidos e a denúncia à Vigilância 
Sanitária da Secretaria da Saúde 
(Sesa).

Fonte: Diário Oficial do estado do 
esp í r i to  Santo  (18-09-2020)  - 
D i s p o n í v e l  e m 
www.jusbrasil.com.br/diarios
 

  

 

 


